
Protokoll Styrelsemo te 
Svensk Barnkirurgisk Fo rening  
211203 kl 10-15 o ver Zoom 

 

Närvarande:  JD, AS, LH, MB, JN, EO, CMB, AG 

1. Mötets öppnande 

LH öppnade mötet 

 

2. Dagordning:  

a. Anmälan av övriga frågor 

Inga anmäldes 

b. Godkännande av dagordning 

Godkändes 

 

3. Klinikerna runt – status? 

Lund:  Mycket ny personal med behov av utbildning. Platsbrist pga 

infektionssjukdomar vilket blivit en flaskhals för elektiv kirurgi. 

Covidrestriktioner börjar återinföras. Ev neddragningar på operation till 

våren. Helgsatsningar inställda pga personalbrist. 

Göteborg: Samma problem med neddragningar pga infektion. Elektiva 

neddragningar. Mycket VAB och sjukfrånvaro. Covidrestriktioner börjar 

återinföras. Personalen fått en tredje vaccindos. VL och köer som 

alltjämt finns kvar. Kökortningsinsatser på lördagar. Många prematurer 

med stomier.  

Stockholm: Samma problem med neddragningar pga infektion. Elektiva 

neddragningar. Mycket VAB och sjukfrånvaro. Stort bortfall av patienter 

som är sjuka. Brist på op-ssk. Helgsatsningar på specifika ingrepp. 

Hypospadier i kö. 

Uppsala: Samma problem med neddragningar pga infektion. Elektiva 

neddragningar. Mycket VAB och sjukfrånvaro. Stort bortfall av patienter 

som är sjuka. VL och köer som alltjämt finns kvar och snarare ökar. 

Ökade resurser för akuta/halvakuta operationer på helger. Många 

prematurer med allvarlig NEC. Stora köer med hypospadier och 

gastrostomier.  

 

Uppenbarligen ett nationellt problem. Tillägg av övrig fråga om att 

diskutera om SBKF skall kontakta media. 

 

4. Föregående protokoll (styrelsemöte september) 



Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. Genomgång att alla signerade dokument 

kommit till LH och AG. 

 

5. Reflektioner efter kirurgveckan 2021 inför kirurgveckan 2022 

a. Återkoppling från klinikerna avseende deltagande vid onsdags-banketten 

Blandande åsikter från medlemmarna. Efter omröstning beslutades om att förlägga 

2022 års middag till banketten som skall vara på Berns salonger (där det finns 500 

platser). 

 

Förslag att utöka programmet till 1,5 dagar. Diskussion om kostnad för klinikerna. Är 

en faktor som mycket väl kan påverka deltagandet negativt från Stockholm, Uppsala 

och Lund. Beslut om att ta och behålla en dag till det barnkirurgiska programmet. 

 

Årets kirurgvecka fick ökade poäng på utvärderingen av vetenskapliga programmet. 

Diskussion om man inte skall minska antalet accepterade abstracts och  

 

 

b. Går MP-4 filerna från Kirurgveckan att lägga ut på SBKF´s hemsida? 

De har legat på kirurgveckans hemsida i tre månader och är nu bortplockade. Finns 

inte någon teknisk lösning/hjälp att överföra dem till SBKF. Om presentationerna 

skall läggas upp måste de skickas från föreläsarna till någon som sedan kan lägga upp 

MP4 filerna på hemsidan. 

 

c. Planering av kirurgveckans program 

4 slottar på 1,5h var. 1-2 slottar till abstractpresentationer. 2-3 slottar för 

specialprogram. Förslag på program: NEC/Kirurgi på det prematura barnet, 

Gastrostomier, ovarialcystor, avhandlingar. 

Frågan om eventuellt samsymposium på tisdag eller torsdag är givetvis öppet om 

någon annan delförening kontaktar oss med förfrågan. 

 

6. Rapport: NHV vård 

JD gick igenom processen samt de områden som är aktuella och som bedöms påverka SBKF´s 

område. 

Diskussion om SBKF bör vara mer proaktiv eller fortsatt reaktiv till NHV-processerna. Frågan 

bordlades för framtida diskussion på nästkommande möte. Punkten bör finnas som stående 

inslag på följande styrelsemöten. 

 

7. Rapport: Kvalitetsregister: SWEAP, SNQ, SPOR 

SWEAP:  Man hade möte i fredags. EO är medlem i gruppen men var inte 

närvarande. Ingen information av vad som sades. 

 

SNQ:   Uppdateringarna rörande NEC är nu godkända och skall börja 

registreras. 

 

SPOR:  Brukarmöte i början av oktober, LH närvarande. Välfungerande register. 



 

Bråckregistret: Starkt intresse för att vi ska försöka få med barnbråcken. JD tog på sig 

att kontakta registerhållaren för diskussion. 

 

8. Rapport: Vårdprogram 

a. Översikt 

9 vårdprogramsgrupper. Blåsextrofier och hypospadier gjort klart sina vårdprogram 

under 2021.  

Lite problem med bukväggsgruppen där Uppsala måste anmäla en ny representant. 

Gastrostomi och ARM-programmen var tänkta att presenteras på KV2020 men fick 

ställas in. Fundering på att dessa skall dras i samband med KV 2022. 

 

b. Retentio testis 

Inget har hänt med översiktsartikeln sedan senaste mötet. 

 

c. Uppdatering utav ”Riktlinjer för remittering till barnkirurgiskt centra”? 

Göteborg har fått in åsikter från sina Sektionsöverläkare. Övriga orter har ännu inte 

fått in åsikter. Lund, Stockholm och Uppsala har inte fått in några dylika åsikter. 

Diskussion hur dokumentet skall revideras. Överenskommelse om att samtliga orters 

åsikter mailas till EO och AG som skall ta fram ett reviderat dokument som 

arbetsunderlag till nästa möte. 

 

9. Rapport: Ekonomi 

a. Firmateckning 

Diskussion om hur AG skall lösa firmateckningen. 

b. Bankavgifter 

AG tar denna punkt i samband med att firmateckningen löses. 

c. Fakturor 

LH täcker betalning till dess att AG fått firmateckningsrätt. Vid behov kontaktar AG 

LH för betalningar.  

d. Intäkt från Kirurgveckan 2021?  

Ingen återkoppling har kommit från KV 2021. 

e. Medlemsavgift UEMS 

Ingen avgift har ännu inkommit. 

f. Hantering av SLS-medlemsavgiften 

JD har rapporterat in hela vårt register till SLS. Tyvärr finns det endast namn och 

adress i det register som SLS vill ha in vilket kan leda till fortsatta problem med 

dubbeldebitering av enskilda medlemmar. 

 

10. Rapport: Utbildning  

a. Studierektornätverket. ST-dagar.  

ST-studierektorerna har haft möte och diskuterat riktlinjerna för randning till NHV-

klinik samt de nationella ST-dagarnas sammansättning. Oklart hur BT kommer att 

påverka vår ST-målbeskrivning. 

b. Fortbildning. Nordiska fortbildningsdagar i Oslo 14-15 mars 2022 



Varit tyst från Oslo sista tiden. Oklart om hur covidsituationen kommer påverka 

mötet. Mötet skall hantera övre GI-kirurgi. 

c. Bakjoursskola? 

Inget nytt. 

d. UEMS. Val av två representanter baserat på ansökning med deadline 26/11. 

CMB gick igenom vad som uppdraget innebär. CMB lämnade sedan mötet för resten 

av hanteringen av frågan då hon själv sökt och således var jävig. 

Tre sökande CMB, CG samt KH. CMB och CG har suttit som representanter i tre år 

(varav ett år där inga möten ägde rum). CMB och KH har inkommit med skriftliga 

ansökningar och CV medan CG inkommit med intresseanmälan och förfrågan till 

sekreterare JD om huruvida styrelsen ville ha in en mer formell ansökan med CV. JD 

negerade då frågan.  

Diskussion om de tre sökanden. Styrelsen överenskom om att be CG inkomma med 

en formell skriftlig ansökan så att alla sökanden kan värderas på samma sätt. JD 

kontaktar CG och ber henne inkomma med en formell ansökan till styrelsen. 

När CG inkommit med ansökan röstar styrelsen via mail till LH i frågan. 

 

e. Europeiska examina 

Man diskuterar en ”multisitetenta” för satt kunna möjliggöra att tentan kan skrivas 

på flera platser. 

 

f. SPUR-inspektör 

Inget nytt. 

 

11. Hemsidan och Admincontrol 

De senaste 2 årens protokoll samt aktuella stadgar bör ligga på hemsidan. JD ska se till 

att detta ska finnas tillgängligt och kontaktar admin. 

Diskussion om layout av styrelsemedlemmarna på hemsidan. LH kontaktar Fia för att 

ordna den frågan. 

 

12. GDPR och SLS integritetspolicy 

SLS arbetar på frågan. 

 

13. Remisser och diverse förfrågningar 

Diskussion om hur vi ska hantera inkomna remisser. Konsensus om att fortsätta fördela 

remisserna på enskilda personer som blir föredragande. 

a. SLS 

i. SLS ordföranderåd (13 oktober) 

LH rapporterade kort och har även vidareförmedelat PPT:n från mötet. 

ii. Förändringar i föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas 

specialiseringstjänstgöring (1 december) 

Hanterad av CMB. 

b. SLF 

i. Specialistföreningarnas rep-skap (1 oktober 2021 samt 19 maj 2022) 

LH kunde inte närvara vid mötet. 



ii. SLFs styrelseutbildning (19 oktober 2021 samt 21 april 2022) 

Ingen deltagande från SBKF, nästa utbildning går av stapeln 21/4 2022. LH 

rekommenderade kursen och beslut om att SBKF står för eventuell 

kursavgift. 

iii. Deltagande i kunskapsinhämtningen för kommande Nationella 

planeringsstöd (NPS) (24 oktober). 

Tyvärr hann inte något svar inkomma från SBKF. 

iv. SLFs fullmäktigemöte (10-11 november) 

LH närvarade. Utpräglat fackligt möte utan tydliga frågor med bärighet för 

SBKF. 

v. Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar 

vårdinfrastruktur (SOU 2021:71) (11 jan 2022) 

AG föredragande. Kommer att inkomma med mail om det är något som vi 

behöver inkomma med svar på. 

vi. Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80) (17 jan 2022) 

AS föredragande. En mycket intressant och stor fråga där man vill försöka 

bibehålla lika vård för alla samt kostnadseffektivitet. Beslut om att AS skriver 

ett utkast till yttrande som sedan får tas via mail. 

vii. Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och 

nära vård (SOU 2021:78). 21 januari 2022). (remiss-svar efterfrågas även 

från SLS) 

SBKF svarade genom LH på delbetänkandet i detta ärende tidigare i höstas 

och vi framförde att det saknades ett barnkirurgiskt perspektiv. Denna nya 

remis är slutbetänkandet där det också saknas barnkirurgiskt perspektiv. LH 

har mailat utkast till nytt svar. Beslut om att LH skickar in detta svar ifall 

ingen inkommer med åsikter inom närmaste dygnet. 

viii. Ett flertal remisser från kunskapsstyrningsorganisationen. T.ex. 22q11-

deletionssyndrom (15 feb 2022) 

CMB föredragande. Skall dras på nästa möte. 

 

c. Övriga 

i. Läkartidningen om specialistexamen 

LT har efterfrågat om vår specialistexamen. SBKF har svarat ut. 

ii. Svensk Urologisk Förening om åtgärder och koder som finns inom 

klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), åtgärds-/operationskoderna, i K-

kapitlet som omfattar urinvägar och manliga genitalia 

SUF efterfrågar om vi är intresserade av att vara med i detta arbete. Beslut 

om att lägga ut förfrågan ifall det finns intresse att engagera sig. LH mailar 

underlag till Fia. 

iii. Svensk Plastikkirurgisk Förening om skrivelse angående den nya lagen som 

reglerar vem som får utföra estetisk kirurgi 

Diskussion om denna fråga. Oklart varför man ska ha en tydlig reglering av 

vem som får utföra plastik-kirurgi men inte t.e.x. barnkirurgi eller annan 

kirurgi. Således väljer SBKF att inte kommentera denna skrivelse. 

 



14. Pins, rapport om hur det går med beställning (JD) 

Inga pins beställda ännu pga problem med leverantör. Bordlägges till nästa möte. 

 

15. Nästa möte 

Nästkommande bokade möte 28/1 sammanstrålar tyvärr med ST-kurs i Uppsala. Mötet 

flyttas därför till to 20/1 till 12-15. 

 

16. Övriga frågor 

Problemen som vi ser på de respektive klinikerna med växande köer verkar vara universella 

och SBKF ser ett tydligt behov att väcka diskussion i frågan. Beslut att mail-ledes ta fram ett 

”mediamaterial”. Eventuellt kan vi gå samman med barnortopederna och SFAI´s barngrupp i 

detta. Varje ort, skall om möjligt, skicka grundstatistik om väntelistorna. JD huvudansvarig för 

att inleda arbetet. 

 

 

Vid tangenterna JD 


